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Tên Công ty      Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Tên viết tắt      KIGIMEX

Tên Tiếng Anh       Kien Giang Import & Export Joint Stock Company

Mã cổ phiếu      KGM

Vốn điều lệ      254.300.000.000 đồng

Trụ sở chính      Số 85-87 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 

    tỉnh Kiên Giang

Điện thoại      (0297) 3863 491

Fax        (0297) 3862 309

Email       info@kigimex.com.vn

Website       www.kigimex.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN     Số 1700100989 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 07  

    tháng 11  năm 2005 và thay đổi lần thứ 20 ngày 10 tháng 05 năm 2018.

THÔNG TIN KHÁI QUÁT



QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1975
Tiền thân của Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang là 

Công ty Xuất nhập cảng Nam 

Hải thành lập từ năm 1975, 

trực thuộc Công ty Xuất nhập 

cảng Miền Tây, văn phòng 

chính đặt tại Cần Thơ.

1976                      
Đổi thành Công ty Ngoại thương 

Kiên Giang trực thuộc UBND tỉnh 

Kiên Giang. 

1981                              
Đổi tên thành Công ty Liên hợp 

xuất khẩu Kiên Giang.  

1982                              
Đổi tên thành Liên Hiệp Công ty 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang, lúc đó 

có các Công ty trực thuộc là Công 

ty Xuất nhập khẩu Rau quả, Công 

ty Dầu thực vật, Cửa hàng Kiều hối, 

Công ty Nông sản thực phẩm xuất 

khẩu, Nhà máy đông lạnh khóm, 

Xí nghiệp đông lạnh thủy sản xuất 

khẩu (XN I), Đội tàu Sông Kiên.

1988                           
Đổi thành Công ty Xuất nhập khẩu 

Kiên Giang.

1992                        
UBND tỉnh Kiên Giang ra Quyết 

định số 542/UB-QĐ ngày 

19/08/1992 về việc thành lập 

Doanh nghiệp Nhà nước Công 

ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang 

và hoạt động theo giấy phép 

kinh doanh xuất nhập khẩu số 

4081004 do Bộ Thương mại cấp 

ngày 01/03/1993.

1994                              
Tháng 04 năm 1994, Công ty 

Lương thực Kiên Giang sáp nhập 

vào Công ty Xuất nhập khẩu Kiên 

Giang.

1995                              
Tổng Công ty lương thực Miền 

Nam ra Quyết định số 071/TCT/

TCLĐ – QĐ ngày 25/ 11/ 1995 về 

việc tiếp nhận Doanh nghiệp Nhà 

nước Công ty Xuất nhập khẩu 

Kiên Giang.

2005                                                    
Ngày 31/05/2005, Công ty 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang 

chuyển thành Công ty TNHH một 

thành viên theo Quyết định số: 

123/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ.

2006                            
Ngày 20/06/2016, Công ty đã được 

Tổng Công ty Lương thực miền 

Nam chấp thuận cho Công ty được 

tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 

đầu vào ngày 27/06/2016, và chính 

thức chuyển sang Công ty cổ phần 

kể từ ngày 01/07/2016 theo giấy 

đăng ký kinh doanh số 1700100989 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên 

Giang cấp (thay đổi lần thứ 19).

2017                            
Ngày 14/09/2017, Công ty chính 

thức được chấp thuận đăng ký 

giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội với mã 

chứng khoán là KGM và số lượng 

chứng khoán đăng ký giao dịch là 

25.430.000 cổ phiếu.

2019                        
Công ty giao dịch thành công 

với một số khách hàng mới 

(Wilmar, aT), đặc biệt là lần 

đầu tiên thắng thầu cung cấp 

cho thị trường Hàn Quốc loại 

gạo lứt hạt ngắn Japonica.

2020                                            
Công ty phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như gạo thơm ST24, 

ST25, gạo Japonica, gạo lứt hạt dài và cá cơm lá chanh
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

Trên 40 năm thành lập và phát triển, Công ty đạt được rất nhiều thành công trên nhiều lĩnh sản xuất 

kinh doanh được Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội và các doanh nghiệp trong và ngoài nước 

tín nhiệm cao, nhận được nhiều giải thướng, thành tích xuất sắc trong kinh doanh như:

 » Thủ tướng Chính phủ tặng Giải bạc Chất lượng Quốc gia, Cờ thi đua.

 » Được đạt nhiều Danh hiệu, Giải thưởng, Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của các Tổ chức Chính 

trị Xã hội trao tặng trong các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 » Hàng năm được Tổng Công ty Lương Thực Niềm Nam, UBND tỉnh Kiên Giang trao tặng nhiều 

Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các mặt công tác.

 » Bộ Tài Chính và Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội đánh giá là Doanh nghiệp Loại I.

 » Bộ Y Tế tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Chăm sóc sức khỏe người lao 

động.

Huân chương lao động HẠNG III TOP 100 thương hiệu xuất khẩu uy tín 

Giấy chứng nhận CÚP VÀNG ISO 

Giải BẠC Chất lượng Quốc gia, 
Cờ thi đua năm 2011

CÚP VÀNG thương hiệu và nhãn 
hiệu

Giải thưởng BÔNG LÚA VÀNG 
Việt Nam - Thương hiêu Vàng 

chất lượng

CÚP VÀNG Doanh nghiệp XUẤT 
KHẨU UY TÍN ngành hàng Lúa 

gạo Việt Nam năm 2011

CÚP VÀNG ISO 2008 Giải thưởng CHẤT LƯỢNG 
VIỆT NAM 2008 
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU (tiếp theo)

Năm 2019:

 » Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp, thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT giai đoạn 2018- 2019” do Bảo hiểm XH Việt Nam trao tặng;

 » Cờ thi đua “Đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019” do Ủy ban Quản 

lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao tặng;

 » Công nhận xếp loại tập thể Công đoàn cơ sở tốt năm 2019 của Ban chấp hành Công đoàn Tổng 

công ty Lương thực Miền Nam do Tổng Công ty trao tặng;

 » Tặng Giấy khen và tặng phẩm của Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Lương thực Miền 

Nam do Tổng Công ty trao tặng;

 » Bằng khen danh hiệu "Danh nghiệp tiêu biểu Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2019" do Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng;

 » Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề Doanh nghiệp sản xuất 

kinh doanh có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang năm 2019" do UBND tỉnh 

Kiên Giang trao tặng.

Năm 2020:

 » Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề "Doanh nhân và Doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang năm 

2020" do UBND tỉnh Kiên Giang trao tặng;

 » Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề xuất khẩu năm 2020" 

do UBND tỉnh Kiên Giang trao tặng.

Vị thế công ty: Công ty luôn đứng top đầu các doanh nghiệp do Tổng Công ty Lương thực Miền Nam 

xếp loại về:

 » Tài chính vững mạnh;

 » Sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận cao;

 » Ổn định nội bộ.
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

CÁC MẶT HÀNG GẠO

KiGiMex thu mua, chế biến và xuất khẩu mặt hàng gạo các loại

 » Gạo chất lượng cao hạt dài: OM 6976; OM 4218; OM 2571, …

 » Gạo thơm: OM 5451, Đài Thơm 8, Nàng Hoa, KDM, Jasmine, 

ST24, ST25;

 » Gạo hạt trung bình: Sóc Miên; OM576 (Hầm Trâu), …

 » Gạo thông dụng: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 100% tấm;

 » Nếp, tấm, lúa, cám.

Trong năm 2020, Công ty đã phát triển thêm nhiều sản phẩm mới 

như gạo thơm ST24, ST25, gạo Japonica và gạo lứt dài…

Về 

bao 

bì 

đóng 

gói

Đóng gói sản phẩm chuyên nghiệp các loại bao PP hoặc bao 

ghép màng BOPP, PAPE với các loại kích cỡ khác nhau từ 1 kg 

đến 50 kg; bao Jumbo theo yêu cầu của khách hàng.

CÁC MẶT HÀNG THỦY SẢN

 » Cá Cơm sấy khô (đã luộc chín, sấy khô ăn liền):

       +  Cá Cơm nguyên con: nhiều kích cỡ, từ 2cm đến 7cm;

        +  Cá Cơm thịt (bỏ đầu và xương): nhiều kích cỡ, từ 2cm đến 5cm.

 » Cá Mai sấy khô (Cá Mai tách xương sấy khô).

 » Cá Cơm tẩm ướp gia vị ăn liền (Cá Cơm tách xương sấy khô, tẩm 

ướp gia vị, ăn liền).

Trong năm 2020, Công ty đã phát triển thêm sản phẩm cá cơm lá 

chanh để đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng trong nước.

KiGiMex kinh doanh mặt hàng cá cơm các loại:

 » Bán buôn: Sản phẩm đóng trong thùng carton, có 01 lớp PE bên trong, 

gồm 02 loại thùng 10kg và 14kg cho mỗi loại cá khác nhau.

 » Bán lẻ: Cá cơm tẩm gia vị được đóng trong hộp PE, gồm 2 loại hộp 150 

gram và 350 gram; Túi hút chân không và Hộp-Bloc đối với các dong cá 

tẩm thích hợp cho việc làm quà biếu vừa đẹp và tiện lợi..

NGÀNH HÀNG XĂNG, DẦU, NHỚT

 » Hệ thống các phương tiện vận chuyển gồm 06 xe bồn với dung tích 

mỗi xe từ 5.000 lít - 10.000 lít, 03 tàu vận chuyển với tổng sức chứa 

460 m3 ;

 » Công ty có 05 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc Xí nghiệp Kinh 

doanh xăng dầu An Bình;

 » Công ty sẵn sàng cung cấp tận nơi lượng xăng dầu nhớt với giá sỉ cho 

các Đại lý, tàu biển và các tổ chức cá nhân khác trong và ngoài tỉnh;

 »  Công ty có 1 tổng kho xăng dầu đặt tại phường An Bình – Tp. Rạch Giá được xây dựng từ năm 2002 với 

diện tích xây dựng 6.525 m2 sức chứa hơn 4.600 m3 xăng dầu;

ĐỊA BÀN KINH DOANH

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Ngoài ra, Công ty còn có Cửa hàng kinh doanh gạo chất lượng cao và hệ thống đại lý 

bán lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và vùng lân cận với các sản phẩm gạo đóng túi PE 

từ 01-05 kg và bao PP từ 10 -50 kg với các dòng sản phẩm gạo thơm, gạo đặc sản, gạo 

chất lượng như Đài thơm, Nàng Hoa, Jasmine, KDM, ST24, ST 25 và một sản phẩm gạo 

thông dụng 05%, 10% mang nhãn hiệu Gạo “Ngọc Phú”.

KiGiMex cung cấp cho thị trường trong nước các 

sản phẩm gạo và cá cơm sạch, an toàn cho sức khỏe 

người tiêu dùng thông qua hệ thống đại lý, cửa hàng 

của KiGiMex và mạng lưới các siêu thị, cửa hàng tiện 

lợi trên toàn quốc. Ngoài ra, KiGiMex cũng đã xuất 

khẩu gạo và cá Cơm đến các thị trường như Trung 

Quốc, Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, châu Á và nhiều 

quốc gia khác trên thế giới.    

Về 

bao 

bì 

đóng 

gói

 » Chuyên kinh doanh sỉ và lẻ các mặt hàng: Xăng A92; A95; Dầu DO, KO, FO; Nhớt các loại;

 » Thị trường kinh doanh: Nội địa trong và ngoài tỉnh.
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CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

Xí nghiệp Chế biến lương thực Xuất khẩu Tân Phú

Ấp Tân Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, 

tỉnh Kiên Giang.

Xí nghiệp Chế biến lương thực Xuất khẩu Vĩnh Thắng

Tổ 4, ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thắng, huyện 

Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Xí nghiệp Chế biến Cá Cơm Hòn Chông

Xã Bình An, huyện Kiên Lương, 

tỉnh Kiên Giang.

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu An Bình

44 Ngô Thời Nhiệm - Rạch Sỏi 

tỉnh Kiên Giang.

Xí nghiệp Chế biến lương thực Xuất khẩu Thạnh Hưng

Ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Hưng, 

huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Xí nghiệp Chế biến lương thực Xuất khẩu Sơn Thuận

Ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên,

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Xí nghiệp Chế biến lương thực Xuất khẩu An Hòa

44 Ngô Thời Nhiệm, phường An Bình, tỉnh 

Kiên Giang.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT: Không có.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu, chiến lược 
chủ yếu của Công ty 

Xây dựng Công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử 
dụng hợp lý các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết 
cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường;

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội 
ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi

Thực hiện sắp xếp lại và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tạo ra loại 
hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo người lao động, 
để quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước, tạo động lực mạnh 
mẽ và cơ chế quản lý năng động cho doanh nghiệp.

Tầm nhìn

Trở thành Công ty hàng đầu cả nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu lương 
thực thông qua “Chất lượng - Uy tín - An toàn - Hiệu quả” và thương hiệu 
gạo nổi tiếng thế giới.

Sứ mệnh

Là một trong những công ty tạo ra các sản phẩm ổn định, chất lượng cao cho 
khách hàng, góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm Việt trên thị trường 
thế giới;

KiGiMex chú trọng việc cải tiến công nghệ, nâng cấp, đầu tư mới trang thiết 
bị để tăng hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, tất cả các phân xưởng, nhà máy chế 
biến đều được đánh giá tác động môi trường, đảm bảo không gây ô nhiễm môi 
trường, ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Chiến lược phát triển 
trung và dài hạn

Liên kết đối tác chiến lược có tiềm năng về vốn, kỹ thuật, năng lực quản trị, sản 
phẩm và thị trường; Đồng thời đẩy mạnh liên kết nội khối tạo nhiều cơ hội, tạo 
nguồn lực tổng hợp để có lợi thế cạnh tranh hơn, hiệu quả hơn;

Định hướng ngành nghề và sản phẩm: Tăng trưởng mạnh, vững chắc, tập trung phát 
triển các ngành nghề kinh doanh chính, tạo lợi thế cạnh tranh ở những sản phẩm 
dịch vụ truyền thống đã được khẳng định trên thị trường;

Đổi mới sâu sắc quản trị doanh nghiệp; Tạo dựng và phát triển thương hiệu doanh 
nghiệp, văn hóa doanh nghiệp;

Tập trung nguồn lực, phát triển ngành nghề kinh doanh chính và phát triển các 
loại hình dịch vụ, các loại hình kinh doanh mới. Tiếp tục đầu tư các thiết bị chuyên 
ngành, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận;

Đào tạo và xây dựng một đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Công ty có kiến thức 
chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có tầm nhìn đáp ứng được mọi yêu cầu của công việc 
đồng thời có bản lĩnh chính trị và đạo đức lối sống tốt;

Cùng với các tổ chức Đảng, đoàn thể chăm lo thật tốt đời sống vật chất của cán bộ 
công nhân viên Công ty, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng để 
đưa Công ty từng bước vững mạnh hơn so với trước đây.

Các mục tiêu đối với môi 

trường, xã hội và cộng đồng 

của Công tyHội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đặc biệt quan tâm, luôn chấp hành 
tốt và có những hành động thiết thực với vấn đề môi trường, xã hội và cộng đồng;
Hoàn thiện chế độ lương thưởng, thù lao, chính sách xã hội nhằm nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Khuyến khích sự tham 
gia của tất cả cá nhân vào các hoạt động tình nguyện cũng như định hướng, thúc 
đẩy tư duy hướng tới phát triển bền vững;
Phát triển đi đôi với trách nhiệm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên 
thiên nhiên;
Đầu tư vào hệ thống xử lý chất thải (khí và nước) chất lượng cao để bảo vệ môi 
trường sống cho sinh vật và cộng đồng dân cư xung quanh;
Tích cực hỗ trợ và tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện, từ thiện 
tại địa phương, ửng hộ công tác phòng chống dịch Covid19 và người dân Miền 
Trung bị ảnh hưởng thiên tại bão, lụt với số tiền trên 100 triệu đồng.
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CÁC RỦI RO
Rủi ro kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nhân 

tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng 

của hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. 

Theo Tổng cục thống kê, tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP) trong năm 2020 tăng trưởng khá khả quan 

trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái với tốc độ 

tăng 2,91%, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm 

trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu 

cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì đây là thành 

công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 

2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới. Với đặc thù là 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với hoạt động 

chiếm tỷ trọng cao nhất là xuất khẩu gạo, KiGiMex 

luôn chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố trên thị 

trường, đặc biệt là quan hệ cung – cầu. Tình hình 

đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy 

tới hoạt động sản xuất và xuất - nhập khẩu của Việt 

Nam. Hơn nữa, trong năm 2020, tại các thị trường 

truyền thống của KGM liên tục có nhiều biến động 

ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng xuất khẩu của 

KGM như thị trường Ghana bất ổn định do dự kiến 

năm bầu cử, Chính phủ Ghana có thể tăng thuế để 

bảo hộ sản xuất trong nước; Thị trường Timor; 

Thị trường Timor dự kiến giảm sản lượng gạo trắng thông 

dụng do sự cạnh tranh nguồn và giá các nước khác (tồn 

kho vụ cũ của Trung Quốc, gạo vụ mới của Pakistan, Ấn độ, 

Myanmar).

Do nhu cầu gạo thế giới tăng cao từ đợt dịch Covid-19, 

KGM đang có cơ hội đẩy tăng cả về lượng lẫn giá xuất khẩu. 

Ngoài ra, Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 

01/08/2020 mở cánh cửa vào thị trường EU cho các Doanh 

nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nói chung và KGM nói riêng. 

Qua đó, EVFTA sẽ tiến tới loại bỏ thuế đối với 99% tất cả 

hàng hóa được giao dịch giữa EU và Việt Nam và thuế suất 

về 0% sau 3-5 năm. Điều này tạo ra những tác động tích 

cực trong việc thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu và thương mại 

quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia trong khối EU. Đây là 

cơ hội lớn giúp đa dạng hóa thị trường cho gạo xuất khẩu 

Việt Nam cũng như KGM.

Tháng 10/2019, Cục phòng vệ Thương mại (Bộ Công thương 

Philippines) chính thức thông báo nước này sẽ không áp 

thuế nhập khẩu gạo bổ sung đối với gạo nhập khẩu trong 

thời gian tới. Từ đó, Philipines trở thành thị trường tiềm 

năng của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam. Vì vậy, 

để hạn chế các tác động tiêu cực từ biến động nền kinh tế, 

KGM cần mở rộng chuyển hướng và đa dạng hóa thị trường.

KGM là một chủ thể trong nền kinh tế cho nên những điều 

kiện thuận lợi hay không thuận lợi từ nền kinh tế sẽ ảnh 

hưởng nhiều đến sự tăng trưởng của ngành lúa gạo nói 

chung và KiGiMex nói riêng.

Rủi ro tỷ giá

Hoạt động chủ lực của KGM là xuất khẩu gạo, vì vậy 

yếu tố tỷ giá có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của 

doanh nghiệp. Tỷ giá USD/VND liên tục giảm từ cuối 

tháng 05/2020 cho đến nay, cụ thể từ mức đỉnh 

23.650 đồng/USD, tỷ giá đã giảm nhanh và dao động 

ở mức 23.200 đồng/USD vào thời điểm cuối tháng 6. 

Trên thị trường tự do, tỷ giá giao dịch cũng hạ nhiệt 

về mức 23.190 - 23.220 đồng/USD. Song, nhờ việc 

Ngân hàng Nhà nước áp dụng chính sách điều hành 

linh hoạt thông qua tỷ giá trung tâm, phối hợp đồng 

bộ các biện pháp, công cụ chính sách tiền tệ để điều 

tiết thanh khoản, lãi suất VND hợp lý, tạo điều kiện 

giữ ổn định tỷ giá cũng như tâm lý thị trường. Để 

ứng phó trước diễn biến phức tạp của tỷ giá trong 

thời gian sắp tới, KGM cần liên tục theo dõi tình hình 

tỷ giá nhằm đưa ra các quyết định phù hợp, nắm bắt 

kịp thời các cơ hội kinh doanh, giảm thiểu rủi ro.

Rủi ro lãi suất

Với các doanh nghiệp, vốn vay là một phần quan 

trọng trong tổng nguồn. Do đó, chi phí sử dụng 

vốn cho các khoản vay ảnh hưởng trực tiếp đến 

kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Một sự thay đổi bất thường trong lãi suất có thể 

ảnh hưởng đến toàn bộ chi phí doanh nghiệp nói 

chung cũng như chi phí lãi vay nói riêng. Rủi ro lãi 

suất biến động tăng trên thị trường khiến chi phí 

đi vay của doanh nghiệp tăng ảnh hưởng xấu đến 

kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19, để giúp đỡ các doanh 

nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn, các ngân hàng 

đã đồng loạt giảm lãi suất để các khách hàng có 

cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng tốt hơn với lãi suất 

cạnh tranh giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn 

vay.
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Rủi ro thanh khoản

Doanh số bán hàng các mặt hàng về lương thực của 

KGM đạt mức khá cao. Rủi ro về thanh khoản do nhiều 

nguyên nhân gây ra, do đó Công ty luôn lập kế hoạch 

và dự báo dòng tiền để đảm bảo thanh khoản trong 

mọi tình huống. Trong năm 2020, kỳ thu tiền là 23 

ngày (cao hơn so với năm 2019 là 15 ngày), vòng quay 

khoản phải thu tuy thấp hơn năm trước những vẫn 

đảm bảo tính thanh khoản khá tốt. 

Hàng tồn kho vào năm 2020 chiếm tỷ trọng khá lớn 

trong tổng tài sản của công ty (khoảng 52,84%) và tăng 

lên khoảng 2 lần so với cùng kỳ năm trước, gây ra việc 

tiêu tốn nhiều chi phí cho công ty như chi phí bảo quản 

cũng như các chi phí bù đắp vào phần hư hỏng, thất 

thoát của nguyên liệu, thành phẩm. Vì thế, Công ty luôn 

đưa ra những biện pháp khắc phục cũng như nâng cao 

hiệu quả kinh doanh.

Rủi ro pháp luật

Các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam đều 

chịu sự chi phối từ các văn bản Luật như Luật Doanh 

nghiệp, Luật Thuế, Luật Lao động, … và các văn bản 

dưới Luật liên quan. Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, 

Chính phủ đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư tại 

Việt Nam để thu hút nguồn vốn bên ngoài. Chính vì thế, 

các chính sách kinh tế trong thời gian tới có thể sẽ có 

những thay đổi. 

Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu gạo của KGM cũng chịu 

ảnh hưởng bởi các chính sách của nước nhập khẩu 

cũng như quan hệ thương mại giữa các nước với Việt 

Nam. Sự thay đổi thường xuyên của hệ thống pháp luật 

và chính sách liên quan sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt 

động của Công ty.

Ngày 12/06/2020, Quốc hội thông qua Luật Do-

anh nghiệp 2020 và sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 

01/01/2021. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối 

với KGM khi Chính phủ đang hướng tới một hành động 

pháp lý chặt chẽ và khoa học hơn. Do đó, bên cạnh việc 

nghiêm chỉnh chấp hành theo các quy định của các văn 

bản pháp luật hiện hành, KGM cần thường xuyên cập 

nhật thông tin và linh hoạt điều chỉnh hoạt động của 

doanh nghiệp để tránh vi phạm pháp luật, ảnh hưởng 

đến tài chính và hình ảnh của doanh nghiệp.

Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào
Về ngành hàng lương thực, nguyên liệu là lúa và gạo 

các loại. Do sản xuất lúa vụ Đông Xuân hằng năm 

thường cho năng suất, sản lượng và chất lượng lúa tốt 

nhất trong năm, nên các công ty tập trung mua vào lúa, 

gạo vụ Đông Xuân theo chỉ tiêu kế hoạch để chế biến 

xuất khẩu theo đơn đặt hàng của khách hàng và dự trữ 

để chế biến tiêu thụ; giá mua theo giá thị trường tại 

thời điểm. Tuy nhiên, với diễn biến khó lường của thị 

trường tiêu thụ, khi giá lúa xuống sẽ chịu nhiều rủi ro. 

Để tránh rủi ro, các đơn vị thành viên đã chủ động hợp 

tác, liên kết với nông dân, hợp tác xã để xây dựng vùng 

nguyên liệu.

Năm 2020, do sự ảnh hưởng bởi các đợt áp thấp nhiệt 

đới và bão liên tục, cùng với việc đánh bắt không theo 

vụ mùa, không chọn lọc, thiếu kiểm soát đang dẫn tới 

suy kiệt nguồn cá cơm hiện nay, ảnh hưởng đến sản 

lượng cung ứng của công ty. Hơn thế nữa, trong năm 

2020 thế giới còn phải chứng kiến sự khủng hoảng giá 

xăng dầu đi kèm với đại dịch Covid-19 lan rộng. Giá 

dầu giảm về mốc 20 USD/thùng khiến cho các doanh 

nghiệp kinh doanh xăng dầu bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó có 

KGM. Để khắc phục các rủi ro trên, công ty luôn thiết 

lập mối quan hệ lâu dài và uy tín với những đối tác lớn 

cũng như thường xuyên mở rộng mối quan hệ hợp tác 

với các nhà cung cấp để có nguồn nguyên liệu với giá 

hợp lý, đảm bảo nguồn cung cho thị trường.

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

Rủi ro cạnh tranh
KGM phải chịu sức ép cạnh tranh không chỉ từ các do-

anh nghiệp trong nước mà còn bởi các đối thủ từ các 

quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới như Thái Lan, 

Ấn Độ, và một số nước mới gia nhập vào thị trường 

như Campuchia, Mi-an-ma, Pakistan, … Sự cạnh tranh 

trong ngành tăng cao cũng đồng nghĩa với việc công 

ty sẽ phải đưa ra những chiến lược kinh doanh mới, 

kéo theo là những chi phí như quảng cáo, hậu mãi cũng 

tăng lên làm giảm biên lợi nhuận. Do đó, KGM không 

ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu 

cầu của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiến 

hành phân tích, tìm kiếm thị trường tiềm năng, đưa 

ra các biện pháp nhằm giảm thiểu chi phí, … để tăng 

nguồn khách hàng, hạn chế sự cạnh tranh.

Rủi 
ro 

khác

Ngoài các rủi ro chính, KGM còn phải chú ý đến các rủi ro bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, 

dịch bệnh, tai nạn lao động, … Những rủi ro này tuy hiếm xảy ra nhưng nó có thể ảnh hưởng lớn 

đến hoạt động của KGM. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người lao động, đảm bảo cho hoạt động 

kinh doanh liên tục và tránh các tổn thất không đáng có, doanh nghiệp luôn tuân thủ nghiêm ngặt 

các quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên kiểm tra các thiết bị, cập 

nhật thông tin thời tiết, xã hội, ... thực hiện mua đầy đủ các loại bảo hiểm cần thiết trong năm.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 %2020/2019

1 Tổng giá trị tài sản  1.028.865  910.501 88,50%

2 Doanh thu thuần  3.689.791  3.554.196 96,33%

3 Chi phí tài chính  40.174  36.431 90,68%

4 Chi phí bán hàng  226.114  200.388 88,62%

5 Chi phí quản lý doanh nghiệp  22.740  37.294 164,00%

6 Doanh thu hoạt động tài chính  8.638  22.558 261,15%

7 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  6.174  30.204 489,21%

8 Lợi nhuận khác  203  (4.050) - 1995,07%

9 Lợi nhuận trước thuế  6.377  26.153 410,11%

10 Lợi nhuận sau thuế  1.293  23.797 1840,45%

Sản lượng tiêu thụ

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2019 Năm 2020 Tỷ lệ (%)

1 Gạo tấn  331.161  283.175 85,51%

+ Xuất khẩu tấn  218.243  219.403 100,53%

- Thành phẩm tấn  218.243  219.403 100,53%

+ Nội địa tấn  112.917  63.771 56,48%

- Thành phẩm tấn  96.962  54.512 56,22%

- Phụ phẩm, lúa tấn  15.956  9.258 58,02%

2 Xăng, dầu m3  23.894  21.513 90,04%

3 Cá cơm các loại tấn  298  415 139,60%

+ Xuất khẩu tấn  218  270 123,85%

+ Nội địa tấn  80  145 182,50%

Năm 2019 Năm 2020

Tổng tài sản Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

1.028.865

3.689.791
3.554.196 

1.293

910.501

23.797

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 23,797 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước với tỷ lệ tăng 1740% 

tương đương tăng 22,504 tỷ đồng. Vụ Đông Xuân 2019 – 2020 chất lượng tốt, Công ty đã kịp thời mua vào, 

bán ra được giá tốt so với cùng kỳ; trong tháng 03 – 04/2020, giá xuất khẩu tăng và đứng ở mức cao, thị trường 

Châu Phi có nhu cầu trở lại, đặc biệt là thị trường Ghana là thị trường truyền thống và mang lại hiệu quả cho Công 

ty. Hơn nữa, công tác quản lý chi phí luôn được Công ty kiểm soát tốt, cụ thể giảm 5,16%, tương đương 14.915 

triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây chính là những nguyên nhân giúp lợi nhuận sau thuế của KiGiMex năm 

2020 tăng trưởng vượt bậc so với năm 2019. Ngoài ra, khoản lãi chênh lệch tỷ giá được đánh giá lại theo quy định 

của Bộ Tài chính phát sinh từ các hợp đồng vay ngoại tệ của Công ty đã giúp doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 

161,12%, tương đương 13.468 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế thế 

giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Việc các nước áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại tiếp tục gây ảnh hưởng 

đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Song kim ngạch xuất khẩu đối với ngành hàng lương thực hay cá cơm 

đều có sự tăng nhẹ, cụ thể xuất khẩu ngành hàng lương thực (lúa, gạo quy ra gạo) tăng 0,53% tương đương tăng 

1.161 tấn, ngành hàng cá cơm tăng 39,60% tương đương tăng 118 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chủ 

yếu là trong vụ Đông - Xuân 2019 - 2020 lúa đạt chất lượng tốt, công ty kịp thời mua vào, bán ra được giá tốt; thị 

trường Châu Phi có nhu cầu trở lại, đặc biệt là thị trường Ghana là thị trường truyền thống và mang lại hiệu quả 

cho Công ty. Tuy nhiên, trong năm 2020, ở thị trường nội địa do ảnh hưởng từ dịch Coivd-19 và sự cạnh tranh gay 

gắt giữa các thương hiệu khác cả về chất lượng lẫn giá cả gây ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng, dẫn tới 

sự sụt giảm về sản lượng tiêu thụ đối với ngành hàng lương thực – giảm 14,49% tương đương giảm 47.986 tấn.  

1740,45%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ

đạt 23,797
tỷ đồng
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Cơ cấu doanh thu ba ngành hàng năm 2020 của KiGiMex không có sự thay đổi quá lớn so với năm trước. 

Trong đó, doanh thu từ mặt hàng lương thực vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 91,74% doanh thu thuần, 

tương đương 3.260.448 triệu đồng, chủ yếu đến từ doanh thu gạo thành phẩm xuất khẩu. Doanh thu cá 

cơm và xăng dầu lần lượt chiếm tỷ trọng 7,31% và 0,96% trên tổng doanh thu toàn Công ty, tương đương 

259.634 triệu đồng và 34.114 triệu đồng.

Doanh thu ba ngành hàng
Đơn vị tính: Triệu đồng

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

Danh sách Ban điều hành

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành

STT Thành viên Chức vụ

1 Dương Thị Thanh Nguyệt Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2 Phạm Minh Trung Phó Tổng Giám đốc

3 Trần Thị Điệp Phụ trách kế toán

 
Bà:

Chức vụ:

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

DƯƠNG THỊ THANH NGUYỆT
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

1975

Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình hình thành

Tổng số cổ phần nắm giữ

• 07/1999 - 04/2001:

• 05/2001 - 05/2005:

• 06/2005 - 03/2009:

• 04/2009 - 06/2009:

• 07/2009 - 05/2010:

• 06/2010 - 03/2015:

• 07/2015 - 06/2016:

• 07/2016 - 09/2016:

• 10/2016 - 08/05/2018:

• 09/05/2018 đến nay:

Nhân viên Công ty Chế biến Thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang.

Nhân viên phòng Tài chính Kế toán, Công ty Xuất nhập khẩu Kiên 

Giang.

Nhân viên phòng Tài chính Kế toán, Công ty TNHH MTV Xuất nhập 

khẩu Kiên Giang.

Phó phòng phòng Tài chính Kế toán, Công ty TNHH MTV Xuất nhập 

khẩu Kiên Giang.

Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Trưởng phòng phòng Tài chính Kế toán, Công ty TNHH MTV Xuất 

nhập khẩu Kiên Giang.

Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người công bố 

thông tin Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

• Cá nhân sở hữu:

• Đại diện sở hữu:

101,500 cổ phần, chiếm 0.40% vốn điều lệ.

5.926.800 cổ phần, chiếm 23.31% vốn điều lệ (đại diện cho 

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần).

Khoản mục
Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Doanh thu lương thực  3.283.279 88,98%    3.260.448 91,74%

Doanh thu cá cơm  377.615 10,23%       259.634 7,31%

Doanh thu xăng dầu  28.897 0,78%         34.114 0,96%

Tổng 3.689.791 100,000%        3.554.196  100,000%
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Ông:

Chức vụ:

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn:

PHẠM MINH TRUNG 
Phó Tổng Giám đốc

19/02/1981

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình hình thành

Tổng số cổ phần nắm giữ

• 11/1999 - 12/2006

• 01/2007 - 11/2008

• 12/2008 - 03/2009

• 04/2009 - 12/2015

• 01/2016 - 06/2016

• 07/2016 – 04/2019   

• 05/2019 - đến nay

Nhân viên Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Quyền Giám đốc Xí nghiệp CBLT XK Kiên Long, thuộc Công ty TNHH 

MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó phòng phòng Kế họach Kinh doanh – Kỹ thuật Đầu tư, Công ty 

TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Giám đốc Xí nghiệp CBLT XK Vĩnh Thắng, thuộc Công ty TNHH MTV 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang kiêm 

Giám đốc Xí nghiệp CBLT XK Vĩnh Thắng .

Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

• Cá nhân sở hữu:

• Đại diện sở hữu:

51.700 cổ phần, chiếm 0.2% vốn điều lệ.

0 cổ phần.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ (tiếp theo)
Bà:

Chức vụ:

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn:

TRẦN THỊ ĐIỆP 
Phụ trách kế toán

08/02/1975

Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình hình thành

Tổng số cổ phần nắm giữ

• 08/1999 - 01/2001

• 

• 01/2001 – 09/2003

• 10/2003 – 01/2008

• 02/2008 – 04/2009

• 05/2009 – 04/2011

• 05/2011 – 12/2015

• 01/2016 – 09/2016

• 10/2016 - 22/10/2019

• 

• 23/10/2019 đến nay

Công tác tại Đội tham mưu tổng hợp Công an thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang.

Nhân viên kế toán Nhà máy Chế biến Lương thực Xuất khẩu 1A trực 

thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Nhân viên kế toán Xí nghiệp Chế biến Lương thực Xuất khẩu An Hòa 

trực thuộc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Nhân viên kế toán Phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MTV Xuất 

nhập khẩu Kiên Giang.

Tổ trưởng Tổ kế toán Xí nghiệp Chế biến Lương thực Xuất khẩu Tân 

Phú trực thuộc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MTV Xuất nhập 

khẩu Kiên Giang.

Phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty TNHH MTV Xuất nhập 

khẩu Kiên Giang.

Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Kiên Giang.

Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

• Cá nhân sở hữu:

• Đại diện sở hữu:

4.500 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ.

0 cổ phần.
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ (tiếp theo)

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ

I Theo trình độ 283 100,00%

1 Trên đại học 3 1,06%

2 Đại học 89 31,45%

3 Cao đẳng 19 6,71%

4 Trung cấp 63 22,26%

5 Công nhân kỹ thuật 48 16,96%

6 Lao động phổ thông 61 21,55%

II Theo tính chất hợp đồng lao động 283 100,00%

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 222 78,45%

2 Hợp đồng theo thời vụ 56 19,79%

3 Hợp đồng xác định từ 1 – 3 năm 5 1,77%

III Theo giới tính 283 100,00%

1 Nam 217 76,68%

2 Nữ 66 23,32%

31,45%

1,06%

6,71%

22,26%

16,96%

21,55%

THEO TRÌNH ĐỘ

THEO TÍNH CHẤT HỢP ĐỒNG LAO DỘNG

THEO GIỚI TÍNH

76,68%
23,32 %

78,45%
19,79%

1,77%
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Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm 

TTổng số lượng cán bộ, công nhân viên của KGM đến ngày 31/12/2020 là 283 người, trong đó: 05 người quản lý 

và 278 người lao động. Trong đó, phân theo trình độ lao động, chiếm tỷ trọng lớn nhất là lao động có trình độ 

đại học chiếm 31,45% trong tổng cơ cấu lao động của Công ty. 

Thu nhập bình quân của người lao động tại KGM trong năm 2020 là 7.867.000 đồng/người/tháng, tăng 0,18% so với 

năm 2019.

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Tổng số lượng người lao động bình quân 

(người)
272 287 281 280

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 8.019.000 7.849.000 7.853.000 7.867.000

TỔ CHỨC NHÂN SỰ (tiếp theo)

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

8.019.000

7.849.000
7.867.0007.853.000
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ (tiếp theo)

Chính sách lương thưởng

Chính sách tuyển dụng, đào tạo

 » KGM xây dựng chính sách lương cán bộ công nhân viên 

phù hợp với năng lực công tác và vị trí phụ trách. Ngoài 

ra, Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát, 

đánh giá hiệu suất lao động của cán bộ công nhân viên; từ 

đó, có đánh giá và điều chỉnh mức lương phù hợp cho nhân 

viên trên toàn Công ty.

 » Chính sách khen thưởng được áp dụng gắn liền với kết quả 

công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm tạo động 

lực làm việc tích cực cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra, 

nhăm thu hút nhân tài, Công ty có chính sách thu nhập 

đặc biệt cạnh tranh đối với các nhân sự giỏi, có nhiều kinh 

nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân 

người lao động, mặt khác để thu hút nhân lực giỏi từ nhiều 

nguồn khác nhau về làm việc.

 » Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng 

của Công ty là thu hút người lao 

động có năng lực vào làm việc cho 

Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng 

sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng 

vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những 

tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất 

cả các chức danh đều phải đáp ứng 

các yêu cầu cơ bản như: có trình độ 

chuyên môn, nhiệt tình, ham học 

hỏi, yêu thích công việc, chủ động 

trong công việc, có ý tưởng sáng 

tạo. Đối với các vị trí quan trọng, 

các yêu cầu tuyển dụng khá khắc 

 » Chính sách thu hút nhân tài: Công ty có chính sách lương, thưởng đặc biệt đối với các cán bộ công nhân viên 

giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân cán bộ công nhân viên lâu dài, mặt 

khác để thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.

 » Đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và hệ thống quản lý chất lượng. Việc đào tạo được tiến hành nội bộ và đào tạo bên ngoài. Các chương 

trình đào tạo chú trọng vào nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và nhận thức của cán bộ công nhân 

viên về quản lý sản xuất kinh doanh, an toàn lao động và an toàn vệ sinh khi sản xuất sản phẩm,...từ đó nâng cao 

năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng được chú trọng về 

chiều sâu.

Chính sách phúc lợi

 » Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp đúng theo quy định 

của pháp luật.

 » Chế độ bảo hiểm: Ban điều hành chịu trách nhiệm về việc trích nộp và thanh toán các chế độ bảo hiểm của người 

lao động đúng theo quy định của Nhà nước.

 » Chế độ làm việc: Công ty thực hiện chế độ 08 giờ/ngày, 44 - 48 giờ/tuần

khe với các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin học.
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Kết quả kinh doanh năm 2020 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán ngắn hạn lần 1.01 1.08

- Khả năng thanh toán nhanh lần 0.7 0.31

II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 75,02 69,16

- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 300,34 224,26

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho vòng 9,17 9,16

- Vòng quay tổng tài sản vòng 3,54 3,67

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

-
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 

(ROS)
% 0,04 0,67

-
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình 

quân (ROE)
% 0,49 8,85

-
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình 

quân (ROA)
% 0,12 2,45

-
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ 

Doanh thu thuần 
% 0,17 0,85

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 %2020/2019

1 Tổng doanh thu 3.689.959 3.565.574 96,63%

2 Doanh thu thuần 3.689.791 3.554.196 96,33%

3 Lợi nhuận trước thuế 6.377 26.153 410,11%

4 Lợi nhuận sau thuế 1.293 23.797 1840,45%

5 Tỷ lệ cổ tức (%)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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Khả năng thanh toán

Khả năng sinh lời

Cơ cấu vốn

Năng lực hoạt động
NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

CƠ CẤU VỐN

KHẢ NĂNG SINH LỜI

Trong năm 2020, lợi nhuận sau thuế của KGM tăng mạnh gần 18,42 lần so với cùng kỳ năm trước, kéo 

theo sự tăng lên đáng kể các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty. Các chỉ số ROE tăng từ 0,49% lên 

8,85% và ROA tăng từ 0,12% lên 2,45%. Sự tăng trưởng vượt bậc này là nhờ vào sự chỉ đạo kịp thời của 

ban lãnh đạo Công ty trong tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời việc mở rộng tiêu thụ tại 

các thị trường xuất khẩu gạo tiềm năng, ổn định sản lượng xuất khẩu tại các thị trường truyền thống 

khác của Công ty cũng là nguyên nhân giúp cho sự tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cho KGM.

Năm 2020, KGM vẫn duy trì cơ cấu vốn không có nhiều 

thay đổi so với năm 2019, tỷ số Nợ/Tổng tài sản giảm từ 

75,02% xuống 69,16%; hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu cũng 

giảm từ 300,34% xuống 224,26%. Nợ phải trả giảm đến từ 

việc khoản vay ngắn hạn của Công ty giảm xuống, chủ yếu 

do khoản vay ngắn hạn của Công ty tại Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại Thương và Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh … vào thời điểm 

cuối năm 2020 giảm 419.612 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu 

của Công ty không thay đổi quá nhiều so với cùng kỳ năm 

trước, tăng khoảng 9,26% tương đương 23.797 triệu đồng. 

Nhờ vậy, hai chỉ tiêu nợ được duy trì ở mức ổn định, đảm 

bảo khả năng thanh toán. Có thể nói Công ty đang khai thác 

sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hợp lý để tài trợ cho 

hoạt động kinh doanh đạt được hiệu quả tối ưu. 

Hai chỉ tiêu thể hiện năng lực hoạt động của 

KGM năm 2020 vẫn giữ ổn định. Vòng quay 

hàng tồn kho giảm nhẹ từ 9,17 vòng xuống 9,16 

vòng nhưng vẫn ở mức khá cao. Vòng quay tổng 

tài sản tăng nhẹ 0.12 vòng so với cùng kỳ năm 

2019. Điều này cho thấy được công tác quản trị 

hàng tồn kho cũng như sử dụng tai sản khá hiệu 

quả của KiGiMex, cũng như là các chiến lược mở 

rộng mạng lưới kinh doanh dang dần hiệu quả, 

đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu. 

Năm 2019

Năm 2019

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2020

Năm 2020

9,17

75,12

0,12

3,67

224,26

0.04

9,16

69,16

0,49

3,54

300,34

Vòng quay hàng tồn kho

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

Vòng quay tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 
thu thuần

0,17
0,67

2,45

8,85

0,85

Khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2020 tăng nhẹ so với năm 2019 

từ 1,01 lần xuống 1,08 lần. Nguyên nhân chủ yếu là do tài sản ngắn 

hạn của Công ty giảm 14,22%, từ 775.160 triệu đồng xuống 678.648 

triệu đồng, chủ yếu đến từ sự sụt giảm của khoản phải thu ngắn hạn 

của khách hàng trong đó khách hàng lớn nhất của KiGiMex là Công ty 

AT Korea Agro – Fisheries and Food Trade Corporatioa (giảm 252.061 

triệu đồng) và Louis Drefus Asia PTE LTD (giảm 121.058 triệu đồng). 

Nợ ngắn hạn giảm 18,38%, trong đo tuy khoản phải trả người bán 

ngắn hạn tăng 267.453 triệu đồng, nhưng khoản vay ngắn hạn lại giảm 

mạnh 419.612 triệu đồng. Ngoài ra, khoản mục hàng tồn kho (chiếm 

tỷ trọng cao trong tài sản ngắn hạn) tăng khá lớn từ 246.771 triệu 

đồng năm 2019 lên tới 527.731 triệu đồng năm 2020, chủ yếu là do 

nhu cầu thị trường đang tăng lên nên Công ty có kế hoạch dự trữ cho 

những đơn hàng lớn vào năm sau. Đây cũng chính là lý do làm khả 

năng thanh toán nhanh giảm khá nhiều từ 0,7 lần trong năm 2019 

xuống còn 0,31 lần trong năm 2020. Nhìn chung, các hệ số thanh toán 

của KGM vẫn ở mức khá so với các doanh nghiệp cùng ngành, khả năng 

thanh toán của Công ty được duy trì ở mức ổn định.

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Năm 2019 Năm 2020

0.7

0.31

1.08

1.01

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh
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CƠ CẤU TỔ CHỨC

Thông tin cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2020

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 25.430.000 cổ phiếu

 + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.430.000 cổ phiếu

 + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 25.430.000 254.300.000.000 100,00%

1 Cá nhân 4.145.200 41.452.000.000 16,30%

2 Tổ chức 21.284.800 212.848.000.000 83,70%

II Cổ đông nước ngoài
- - -

1 Cá nhân
- - -

2 Tổ chức
- - -

Danh sách cổ đông lớn

STT Tên tổ chức/cá nhân Số lượng cổ phần Tỷ lệ/VĐL

1 Tổng Công ty lương thực Miền Nam - CTCP 21.184.800 83,31%

2 DNTN Tân Tấn Lộc 100.000 0,39%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:   Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ:     Không có

Các chứng khoán khác:     Không có

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

• Đầu tư thêm 02 máy lau bóng SINCO và thiết bị phụ trợ;

• Đầu tư 01 máy tách màu công suất 10-14 tấn/ giờ và máy nén khí;

• Thiết bị phụ trợ;

• Hệ thống cân đóng túi (04 cân loại 03 miệng xả) 1kg – 5kg + thiết bị phụ trợ;

• Hệ thống băng tải trên không.

Trong năm Công ty đã đầu tư, xây dựng cơ bản
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Công ty luôn chú trọng sử dụng nguyên vật 

liệu thân thiện với môi trường và có thể tái 

chế, tái sử dụng được. Bên cạnh đó, Công 

ty luôn chú ý lựa chọn nguồn cung cấp 

nguyên vật liệu đáng tin cậy để giảm thiểu 

rủi ro mua nhầm hàng kém chất lượng, có 

khả năng gây hại cho môi trường sống và 

cộng đồng dân cư. Ngoài ra, Công ty cũng có 

những quy định về bảo quản hóa chất dùng 

trong xử lý rác thải, để tránh trường hợp 

lạm dụng hóa chất, gây ô nhiễm môi trường 

sống.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

“Xăng dầu và điện năng là 2 nguồn năng lượng tiêu thụ chủ yếu của KiGiMex. Hằng năm, Công ty sử dụng năng 

lượng từ xăng dầu để phục vụ cho công tác vận chuyển hàng hóa. Vì vậy, Công ty đã xây dựng các chính sách để 

sử dụng 2 nguồn năng lượng này tiết kiệm và hiệu quả.

Về điện năng

Quản lý tốt việc tiêu thụ điện năng sẽ góp phần giảm chi phí, bảo vệ môi 

trường. Vì vậy, Công ty luôn có những biện pháp tiết kiệm nguồn năng lượng 

điện bằng nhiều biện pháp:

 » Tuyên truyền, nhắc nhở nội bộ về việc sử dụng điện trong Công ty, nhằm 

đảm bảo việc tiết kiệm điện trở thành thói quen và văn hóa Công ty;

 » Thực hiện tiết kiệm điện, tắt đèn, máy lạnh, quạt khi không sử dụng;

 » Tắt nguồn các thiết bị điện khi không có người làm việc;

 » Nhằm giảm sự thất thoát nhiệt khi bật điều hòa, phòng phải luôn đóng 

kín cửa;

 » Thay thế các thiết bị điện cũ, cải tiến hệ thống chiếu sáng, sử dụng đèn 

tiết kiệm nhiên liệu.

Về xăng dầu

Công ty sử dụng năng lượng 

từ xăng dầu để phục vụ cho 

công tác vận chuyển hàng hóa. 

Là một doanh nghiệp có kinh 

doanh xăng dầu, KGM luôn chú 

trọng việc sử dụng tiết kiệm 

năng lượng nhằm giảm thiểu 

chi phí hằng năm. Công ty thay 

thế các thiết bị điện cũ, cải tiến 

hệ thống chiếu sáng, sử dụng 

đèn tiết kiệm nhiên liệu. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

 » Nhận thức được, bảo vệ môi trường tự nhiên sẽ 

mang lại nhiều lợi ích đến sự phát triển bền vững 

của doanh nghiệp và cả cộng đồng, Công ty luôn chú 

trọng về vấn đề bảo vệ và tuân thủ pháp luật môi 

trường. Trong năm qua, quá trình hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty không bị xử lý về vi 

phạm quy định về môi trường.

 » Công ty phối hợp với Công đoàn Công ty thực hiện 

tuyên truyền, triển khai chương trình Giờ Trái Đất, 

thực hiện chính sách tiết kiệm điện, nước đến người 

lao động, cán bộ công nhân viên.

 » .

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với 
cộng đồng địa phương

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty 

cũng chung tay đóng góp sức mạnh vào sự phát triển 

tại địa phương. Công ty góp phần tạo công ăn việc 

làm, giúp giải quyết vấn đề việc làm tại địa phương; 

tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế, và nộp thế đúng thời 

gian theo quy định. Bên cạnh đó, Công ty còn trích 

một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ các gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, 

hỗ trợ các hoạt động cộng đồng.

Chính sách liên quan đến người lao động
KGM luôn coi trọng việc xây dựng chính sách nhân sự và môi trường làm việc nhằm tạo điều kiện cho người lao 

động phát huy năng lực. Công ty thể hiện trách nhiệm đối với người lao động chủ yếu dựa trên 3 yếu tố:

An toàn, sức khỏe

Ngoài việc tuân thủ chế độ đối với 

người lao động theo đúng quy định 

pháp luật, quy định về an toàn lao 

động, KGM còn chăm lo sức khỏe 

nhân viên bằng việc hỗ trợ chi phí 

điều trị tại bệnh viện, phối hợp với 

cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết 

kịp thời và đầy đủ cho người lao 

động như chế độ bệnh tật, chế độ 

thai sản... Bên cạnh đó, Công ty còn 

tổ chức các khóa huấn luyện phòng 

cháy chữa cháy, sơ cứu - cấp cứu, vệ 

sinh - an toàn thực phẩm,...

Đảm bảo công bằng

Văn hóa cạnh tranh công bằng được áp 

dụng đối với người lao động từ khâu 

tuyển dụng, đào tạo, phát triển và cơ hội 

thăng tiến. Tại KGM, Công ty ưu tiên sử 

dụng lao động địa phương và đặc biệt 

tôn trọng quyền bình đẳng giới, dành 

cơ hội phát triển công bằng cho cả nhân 

viên nam và nữ. Hiện nay, tổng số lao 

động của KGM (tính đến 31/12/2020) 

có 283 người, trong đó, số lượng nhân 

viên nữ chiếm 23,32%.

Cơ hội phát triển

Tại KGM, công việc được sắp 

xếp, phân công sao cho phù 

hợp với trình độ chuyên môn 

và năng lực của từng nhân viên, 

đồng thời tạo sự cạnh tranh lành 

mạnh trong từng bộ phận công 

tác để mỗi nhân viên luôn có ý 

thức phải nỗ lực hết mình. Công 

ty luôn khuyến khích và tạo điều 

kiện tối đa để nhân viên tham 

gia các khóa đào tạo học tập 

nâng cao trình độ chuyên môn. 

Hàng năm KGM tổ chức các khóa 

đào tạo ng,hiệp vụ nhằm nâng 

cao nghiệp vụ, tay nghề cho cán 

bộ nhân viên; thường xuyên mở 

lớp huấn luyện sử dụng phần 

mềm thống kê, phần mềm kế 

toán, đào tạo đánh giá viên nội 

bộ, hướng dẫn vận hành an toàn 

máy móc, thiết bị tại các nhà 

xưởng.

”
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Những thuận lợi, khó khăn

Thuận lợi

 » Công ty tiếp tục được sự quan tâm hỗ trợ của cổ đông 

lớn là Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty 

Cổ phần và Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, 

định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

 » Cơ hội từ đợt dịch Covid-19 trong thời điểm tháng 

04, 05/2020, nhu cầu tích trữ đột biến tăng mạnh, 

khách hàng chấp nhận giá mua cao so với thời điểm 

đầu năm từ 30$/mt - 40$/mt;

 » Thị trường, khách hàng Ghana tăng sản lượng so với 

cùng kỳ (tăng trên 40%), nhờ yếu tố bất thường tại 

Ghana do dịch Covid-19;

 » Công ty dự báo đúng thời điểm giá thấp mua vào 

được sản lượng;

 » Công ty có bước chuẩn bị tốt và thích ứng với 

những biến động và thay đổi của thị trường, 

đặc biệt là xuất khẩu gạo chất lượng cao;

 » Công ty có mối quan hệ tốt với khách hàng 

trong và ngoài nước, đặc biệt là những khách 

hàng truyền thống luôn đồng hành và ủng hộ 

Công ty;

 » Được các ngân hàng thương mại hỗ trợ cho vay 

đủ và kịp thời nhu cầu vốn theo kế hoạch sản 

xuất kinh doanh của Công ty;

 » Công ty có được sự quyết tâm đoàn kết của tập 

thể Ban Lãnh đạo và CB.NV trong việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Khó khăn

Đối với mặt hàng gạo

 » Cơ chế, chính sách của các nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới thay đổi, trong đó có Việt Nam (thực 

hiện chuyển đổi cơ chế từ kinh doanh xuất khẩu gạo có điều kiện theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP 

ngày 04/11/2010 sang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cùng tham gia xuất khẩu gạo theo Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ) đã gây khó khăn đến hoạt động xuất khẩu gạo và chủ 

trương tạm ngưng xuất khẩu gạo từ ngày 24/03/2020 đến 00h00 ngày 01/05/2020 để đảm bảo an ninh 

lương thực quốc gia trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hạn hán và xâm nhập mặn. Do đó, Công ty đã bị ảnh 

hưởng đến sản lượng bán ra;

 » Khách hàng Phoenix, Iraq giảm lượng mua trong năm;

 » Trong năm 2020, kinh tế toàn thế giới phải gánh chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ dịch viêm đường hô hấp 

cấp Covid-19, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tiêu thụ tại hầu hết các nước. Việc Chính phủ các nước 

ban bố quyết định hạn chế đi lại, giãn cách xã hội cũng gây nên nhiều khó khăn cho tình hình tiêu thụ gạo của 

KGM ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu;

 » Tại các thị trường xuất khẩu lớn của Công ty như Ghana, Trung Quốc, Hàn Quốc…. sự biến động về nhu cầu 

của người tiêu dùng ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng xuất khẩu của KGM. Nguyên nhân chính là do hiệu 

ứng giá gạo cao của những năm trước nên nhiều quốc gia tăng diện tích và sản lượng lúa gạo. Điều này đã làm 

tăng nguồn cung sản lượng lúa tạo nên áp lực cạnh tranh đối với Công ty;

 » Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, KGM không những chịu sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp 

trong nước cũng như là các đối thủ từ các quốc giá xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới như Thái Lan, Ấn Độ và 

một số nước mới gia nhập vào thị trường như Campuchia, Mianma… Sư cạnh tranh trong ngành tăng cao 

đồng nghĩa Công ty cần phải đưa ra các chiến lược kinh doanh mới, kéo theo là những chi phí như quảng cáo, 

hậu mãi tăng lên làm giảm biên lợi nhuận;

 » Mùa vụ Đông Xuân 2019-2020 thu hoạch trễ hơn dự báo do thời tiết lạnh kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh lương thực của Công ty;

 » Chất lượng lúa, gạo còn phụ thuộc vào thời tiết, cơ cấu giống lúa sản xuất hàng vụ/năm, khó dự báo do chưa 

có cơ quan chính thống làm công tác này, dẫn đến các doanh nghiệp khó khăn trong công tác thu mua.

Đối với mặt hàng cá cơm

 » Sự cạnh tranh về thu mua nguyên vật liệu của Công 

ty không chỉ đến ngay từ ngoài biển đến bờ với các 

doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp 

Trung Quốc vào Việt Nam thu mua, sự tranh giành thị 

trường lẫn khách hàng của các doanh nghiệp bán cá 

luộc mặn trong bờ có giá thành rẻ hơn đã ảnh hưởng 

đến sản lượng tiêu thụ.

 » Ngoài ra sự ảnh hưởng bởi các đợt áp thấp nhiệt đới 

và bão liên tục trong năm 2020, cùng với vệc đanh bắt 

không theo vụ mùa, không chọn lọc, thiếu kiểm soát 

đang dẫn tới suy giảm nguồn cá cơm hiên nay, ảnh 

hưởng đến sản lượng cung ứng của Công ty. 

Đối với mặt hàng xăng dầu

Mặt hàng xăng dầu là mặt hàng kinh doanh 

có tính đặc thù do Nhà nước quyết định giá 

mua, giá bán, tuy nhiên cũng có nhiều khó 

khăn. Hơn thế nữa, trong năm 2020 thế 

giới còn phải chứng kiến sự khủng hoảng 

giá xăng dầu đi kèm với đại dịch Covid-19 

lan rộng, khiến cho các doanh nghiệp kinh 

doanh xăng dầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến hoạt động kinh doanh mặt hàng này, 

trong đó có KiGiMex. Tình trạng buôn lậu 

xăng dầu từ ngoài diễn biến phức tạp.

 » Thiếu nguồn nhân lực làm công tác phát triển thị trường;

 » Tuy được các ngân hàng thương mại hỗ trợ vay vốn kinh doanh, nhưng chỉ được giải ngân khi có hợp đồng 

bán ra;

 » Vấn đề khó khăn lớn nhất hiện nay của Công ty là chưa phát triển được thị trường mới là do hạn chế năng lực 

cạnh tranh, cụ thể chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cao hơn nhiều so với thị trường, chất lượng sản phẩm 

chưa đáp được nhu cầu thị trường, khách hàng, nguyên nhân chính là do định phí Công ty lớn (trên 86,17 tỷ 

đồng) và tình trạng máy móc thiết bị thiếu đồng bộ, đến nay đã xuống cấp, công nghệ lạc hậu, hiệu suất sử 

dụng rất thấp so với công suất thiết kế;

 » Việc đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị để đáp ứng nhu cầu của thị trường chưa được triển khai đồng bộ do 

Công ty thiếu vốn đầu tư, chỉ ưu tiên thực hiện các hạng mục, dự án cấp thiết nhất.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020 TH 2020/ 

TH 2019Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

I Tài sản ngắn hạn  775.160 75,34%  678.647 74,54% 87,55%

1 Tiền và các khoản tương đương tiền  129.383 12,58%  112.004 12,30% 86,57%

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn  1.180 0,11%  -   - -

3 Phải thu ngắn hạn  392.000 38,10%  63.456 6,97% 16,19%

4 Hàng tồn kho  233.260 22,67%  481.181 52,85% 206,29%

5 Phải thu ngắn hạn khác  19.337 1,88%  22.006 2,42% 113,80%

II Tài sản dài hạn  253.704 24,66%  231.852 25,46% 91,39%

1 Phải thu dài hạn  48 0,00%  48 0,01% 100,00%

2 Tài sản cố định  209.979 20,41%  175.523 19,28% 83,59%

3 Tài sản dở dang dài hạn  1.360 0,13%  1.356 0,15% 99,71%

4 Tài sản dài hạn khác  42.317 4,11%  54.925 6,03% 129,79%

Tổng tài sản 1.028.864 100,00% 910.499 100,00%  88,50%

Đơn vị tính: Triệu đồngTình hình tài sản

 » Quy mô tài sản năm 2020 của Công ty giảm nhẹ so với năm 

2019 với tỷ lệ giảm khoảng 9,79%, tương đương 118.365 

triệu đồng. Tại thời điểm cuối năm 2020, tài sản ngắn hạn 

chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tài sản, chiếm 74,54% 

và duy trì ổn định so với các năm trước. Tài sản ngắn hạn 

của Công ty chủ yếu đến từ lượng hàng tồn kho do Công 

ty triển khai mua hàng để dự trữ vào thời điểm cuối năm 

nhiều hơn so với cùng kỳ các năm trước. Công ty nhận định 

được tình hình tiêu thụ vào năm tới sẽ có xu hướng khả 

quan và đạt hiệu quả tốt.

 » Bên cạnh đó, tài sản dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 

trong cơ cấu tài sản và giảm nhẹ 1,92%, tương đương giảm 

12.608 triệu đồng so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là 

do trong năm 2020, Công ty đã trích khấu tài sản cố định 

trên 26.244 triệu đồng.

Đơn vị tính: Triệu đồng
Tình hình nợ phải trả 

STT Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020 TH 2020/ 

TH 2019Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

I Nợ ngắn hạn 769.147 99,65% 627.804 99,70% 81,62%

1 Phải trả người bán ngắn hạn 21.520 2,79% 288.974 45,89% 1342,82%

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 47.712 6,18% 54.986 8,73% 115,25%

3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4.109 0,53% 1.445 0,23% 35,17%

4 Phải trả người lao động 1.629 0,21% 11.127 1,77% 683,06%

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 14.645 1,90% 2.465 0,39% 16,83%

6 Phải trả ngắn hạn khác 667 0,09% 8.501 1,35% 1274,51%

7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 675.558 87,52% 255.947 40,65% 37,89%

8 Dự phòng phải trả ngắn hạn - - 3.271 0,52% -100,00%

9 Quỹ thưởng phúc lợi 3.307 0,43% 1.088 0,17% 32,90%

II Nợ dài hạn 2.724 0,35% 1.906 0,30% 100,00%

1 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.724 0,35% 1.906 0,30% 69,97%

Nợ phải trả 771.870 100,00% 629.709 100,00% 81,67%

 » Trong cơ cấu nợ phải trả năm 2020, nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng 

cao với 99,70% và giảm 18,38% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong 

các khoản mục của nợ ngắn hạn, khoản vay ngắn hạn giảm 62,11% do 

Công ty thực hiện trả bớt nợ vay trong năm tại các Ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang, Ngân hàng TMCP 

Đầu Tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Quốc, Ngân hàng 

TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khoản phải trả người bán 

có sự biến động khá lớn khi tăng từ 21.520 triệu đồng lên 288.974 

triệu đồng, tương ứng tăng 13,42 lần so với năm 2019, chủ yếu đến 

từ khoản phải trả đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao 

Đại Tài và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hiếu Nhân. 

 » Nợ dài hạn chủ yếu đến từ nguồn vay nợ tại các Ngân hàng thương 

mại giảm nhẹ 821 triệu đồng tương ứng giảm 30,14% so với năm 

2019. Nhìn chung, trong bối cảnh kinh tế đang chịu sự ảnh hưởng 

nặng nề từ dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 kéo dài đến hiện tại, KGM 

đã kiểm soát các khoản nợ tương đối tốt, thúc đầy hoạt động kinh 

doanh trong bối cảnh khó khăn hiện tại.

Năm 2019 Năm 2020

253.704
231.852

678.647

775.160

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Năm 2019 Năm 2020

2.724 1.906

627.804

769.147

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2021

I Mua vào

1 Lương thực (quy gạo) Tấn 275.000

- Lúa các loại Tấn 10.000

- Gạo thơm các loại Tấn 270.000

2 Cá cơm (quy tươi) Tấn 1200

3 Xăng dầu Triệu lít 23

II Bán ra

1 Lương thực (quy gạo) Tấn 275.000

- Nội địa Tấn 45.000

- Xuất khẩu Tấn 230.000

2 Cá cơm (quy thành phẩm) Tấn 294

3 Xăng dầu Triệu lít 23

III Doanh thu Triệu đồng 3.424.590

IV Lợi nhuận (trước thuế) Triệu đồng 17.800

CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Công tác thị trường, khách hàng

 » Xây dựng và thực hiện chiến lược hợp tác mở rộng phát triển quan hệ khách hàng, đối 

tác tại các thị trường thương mại chính của Công ty như Ghana, Bờ biển Ngà, Philippines, 

Timor, Hàn Quốc, đồng thời giữ vững mối quan hệ thân thiết với các khách hàng truyền 

thống của KiGiMex (Pricewill, Louis Dreyfus, Timor, Sweet Food Trading và một số khách 

hàng khác). Ngoài ra, Công ty tăng cường phát triển kinh doanh đa dạng hóa thị trường, 

tìm kiếm và mở rộng thêm các khách hàng mới và các thị trường tiềm năng.

 » Thường xuyên lên kế hoạch gặp gỡ khách hàng, trao đổi qua các phương tiện thông tin 

để đàm phán, duy trì và mở rộng quan hệ với khách hàng. 

 » Thường xuyên cập nhật giá, tình hình sản xuất trong nước, thế giới để thông báo và 

chào giá cho khách hàng ở mức hợp lý nhất. Tăng cường công tác Marketing, nghiên cứu 

thị trường trong nước và ngoài nước, đặc biệt tại các thị trường mà công ty có quan hệ 

thường xuyên và lợi thế cạnh tranh.

 » Nghiêm túc thực hiện “Chính sách chất lượng” nhằm giữ vững thị trường, khách hàng 

bằng các giải pháp kiểm soát toàn diện quy trình từ mua hàng, xử lý chế biến, bảo quản 

và xuất hàng.

Công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh

 » Công ty đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch SXKD đã được thông qua tại Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2020.

 » Thực hiện tốt công tác nắm bắt thông tin thời vụ, thị trường, ngư trường, xu hướng 

giá và nhu cầu khách hàng; Kiểm tra giám sát tốt trong hoạt động mua bán hàng hóa 

để phòng tránh rủi ro. Tổ chức thực hiện việc mua bán hàng hóa đúng Điều lệ, quy chế, 

quy định, quy trình hiện hành của Công ty và quy định của pháp luật. Kiểm soát, tiết 

chế giảm chi phí trong sản xuất, bán hàng, lựa chọn nhà cung cấp đủ năng lực với chi 

phí tối ưu.

 » Nâng cao chất lượng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

 » Tăng cường công tác giao dịch bán hàng và khai thác khách hàng, thị trường mới, đồng 

thời thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc khách hàng truyền thống.

 » Thường xuyên tổ chức đánh giá nhà cung ứng.

 » Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
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Về quản lý sản xuất chế biến lương thực

 » Công ty luôn bám sát thị trường, mở rộng thêm quan hệ với hàng xáo, đẩy mạnh mua vào bán ra 

đạt kế hoạch sản lượng và định phí.

 » Tăng cường kiểm soát đảm bảo chất lượng gạo đầu vào đạt đủ tiêu chuẩn và chất lượng theo 

từng loại thị trường. 

 » Trong sản xuất chế biến luôn đảm bảo theo đúng quy chế quản lý sản xuất chế biến lương thực 

của Công ty, trong mua bán luôn đặc biệt chú trọng an toàn tiền hàng, thường xuyên kiểm soát 

chất lượng, số lượng hàng hóa.

 » Đánh giá lại mạng lưới thu mua, lực lượng cung ứng lúa gạo (hàng xáo, nhà cung ứng…), xây 

dựng giải pháp hợp lý để tăng cường thu mua đạt kế hoạch sản lượng và đúng chất lượng với 

giá hợp lý.

 » Xây dựng kế hoạch mua vào, bán ra đảm bảo phương án hiệu quả tối ưu dựa trên các tiêu chí: 

giá nguyên liệu đầu vào thấp, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, tăng tỷ lệ thu hồi, chất lượng đầu 

vào đảm bảo.

 » Thực hiện tồn kho hợp lý, hạn chế tối thiểu việc tồn dự lâu ngày hây thất thoát, giảm chất lượng 

sản phẩm đồng thời tăng chi phí bảo quản, kho bãi.

 » Nâng cao tinh thần tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 

nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.

 » Quan tâm duy trì thường xuyên công tác quét dọn kho bãi, hàng hóa, máy móc thiết bị, đảm bảo 

sạch sẽ và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Về quản lý sản xuất chế biến cá Cơm

 » Luôn nắm sát thông tin về ngư trường từng thời điểm, chủ động điều tàu thu mua khi có cá, cân 

đối hàng hóa tồn kho, hạn chế thu mua cá lẫn tạp làm tăng giá thành; Tạo mối quan hệ tốt với nhà 

cung cấp, có biện pháp hỗ trợ khi cần thiết.

 » Thường xuyên nắm thông tin thị trường, tăng cường trao đổi với khách hàng để năm bắt nhu cầu 

tiêu thụ cá cơm.

 » Nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn ATVSTP để đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của khách hàng.

 » Thực hiện giám sát tỷ lệ hao hụt trong sản xuất chế biến cá cơm.

CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Về kinh doanh xăng dầu

 »  Theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu Thế giới thông qua các kênh thông tin truyền thông cũng như 

trao đổi với khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. 

KiGiMex giữ mối quan hệ với các doanh nghiệp đầu mối, nắm bắt thông tin về mức hoa hồng và chiết 

khấu, chính sách bán hàng trong từng thời điểm của từng doanh nghiệp.

 » Theo dõi thường xuyên diễn biến giá cả thị trường trong nước và Quốc tế, bám sát chủ trương giá của 

Nhà nước, đưa ra dự báo cho những đợt điều chỉnh giá của Nhà nước, qua đó chủ động được nguồn hàng, 

lên kế hoạch mua – bán kho hiệu quả nhất.

 » Công tác theo dõi công nợ luân chuyển phải thực hiện thường xuyên, đảm bảo không được vượt trần hạn 

mức nợ, đồng thời đôn đốc thu hồi tránh phát sinh nợ khó đòi.

 » Nâng cao tinh thần tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

 » Thực hiện giám sát tỷ lệ hao hụt xăng dầu theo Quyết định số 667/QĐ-XNK-TCHC của Công ty.

 » Trong giao dịch mua bán, cần phải đánh giá chính xác khách hàng, lựa chọn khách hàng thực sự uy tín, 

đảm bảo an toàn.

 » Phát triển hệ thống phân phối xăng dầu khắp tỉnh Kiên Giang và các vùng phụ cận.

Công tác tổ chức

 » Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ và bảo vệ bí mật trong hoạt động SXKD.

 » Sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh gọn để tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.

 » Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ đáp ứng đủ nguồn lực cho Công ty.

 » Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Công tác quản lý tài chính kế toán

 » Tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán.

 » Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, đảm bảo có đủ nguồn vốn ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

 » Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc. Thường xuyển kiểm soát chi phí và các chỉ 

tiêu tài chính theo đúng quy định.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

 » Định kỳ 6 tháng, công ty tổ chức thực hiện đánh giá, bảo trì, bảo dưỡng tổng thể thực trạng máy móc thiết 

bị, sẵn sàng hoạt động tốt trước khi vào vụ Hè Thu để công tác thu mua, chế biến lúa gạo đạt hiệu quả.

 » Đầu tư kịp thời máy tách màu tại một số đơn vị để nâng cao chất lượng khâu chế biến gạo đáp ứng nhu cầu 

gạo thơm, gạo chất lượng cao của thị trường.

 » Thực hiện đầu tư phải có hiệu quả, cần hợp lý hóa sản xuất, tăng nhập, tăng chế biến, tăng xuất, khai thác 

tối ưu công suất máy móc thiết bị để giảm giá thành.

 » Thực hiện đầu tư phải đảm bảo đúng trình tự và quy định của pháp luật về đầu tư
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC 
MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh giá tình hình chung năm 2020

Năm 2020, nền kinh tế Thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

Corona (Covid-19) bùng phát và diễn biến khó lường trên phạm vị toàn thế cầu. Song kinh tế Việt Nam nằm trong 

một số ít các nước có tốc độ tăng trưởng và hồi phục kinh tế khá nhanh. Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 

2020 ước tính tăng 2,91% so với năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020, những 

đây được xem là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới. Với sự nỗ lực của tập 

thể công nhân viên, Công ty đã đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận như sau:

 » Sản lượng mua vào, bán ra, doanh thu, kim ngạch 

xuất khẩu, lợi nhuận 03 ngành hàng đạt khá so với 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, một 

số chỉ tiêu vượt so cùng kỳ.

 » Duy trì được khách hàng, thị trường truyền thống, 

đặc biệt mặt hàng gạo thơm chiếm tỷ trọng cao 

đúng định hướng chiến lược Công ty.

 » Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm 

được thực hiện thường xuyên, đáp ứng được nhu 

cầu của khách hàng.

 » Quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng sản 

phẩm, an toàn sản xuất công nghiệp và vệ sinh 

thực phẩm.

 » Công ty tiếp tục duy trì được mối quan hệ tốt với 

các ngân hàng thương mại, đặc biệt là sự hỗ trợ 

của cổ đông lớn Tổng Công ty Lương thực Miền 

Nam – Công ty Cổ phần đã đáp ứng đủ nhu cầu 

vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

 » Tập trung quản lý, kiểm soát chi phí sản xuất, giá 

thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm 

chi phí bán hàng, mục tiêu chi phí cạnh tranh, 

hiệu quả, lựa chọn nhà cung cấp đủ năng lực với 

chi phí tối ưu...

 »  Phát triển các sản phẩm mới như gạo thơm ST24, 

ST25, gạo Japonica, cá cơm lá chanh...

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

 » Trong năm 2020, HĐQT công ty đã giám sát hoạt động 

của Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2020. Trong quá trình lãnh đạo, 

điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công 

ty Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng Điều lệ, quy 

chế nội bộ về quản trị, quy chế quản lý nội bộ, nghị 

quyết, quyết định của HĐQT.

 » Việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua 

các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc. Đồng thời, 

qua các cuộc họp của HĐQT, Tổng giám đốc đánh giá 

tóm lược tình hình kinh doanh và đưa ra kế hoạch, 

định hướng trong thời gian tới.

 » Ban điều hành đã tuân thủ chặt chẽ các quy định 

quản trị và quy định của pháp luật, Điều lệ của 

Công ty.

 » Trong điều kiện kinh doanh có rất nhiều khó 

khăn trong năm 2020 đặc biệt là tình hình diễn 

biến của dịch Covid-19 và có sự thay đổi trong 

chính sách về xuất khẩu lương thực trong nước 

và các nước nhập khẩu. Nhưng Ban điều hành đã 

cố gắng, vượt qua khó khăn, dự báo tình hình tốt 

nên kết quả kinh doanh năm 2020 đạt vượt kế 

hoạch được giao.
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Vốn điều lệ

254.300  triệu đồng

Doanh thu thuần

3.424.590  triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế

17.800  triệu đồng

Tỷ lệ cổ tức

...  %

CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH

 » Công ty triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu 

kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

 » Về khách hàng: Kế hoạch xuất khẩu năm 2021 của 

Công ty là 230.000 tấn quy gạo các loại, trong đó 

Công ty tập trung phát triển các mặt hàng gạo thơm, 

gạo đặc sản và các thị trường thương mại chính của 

Công ty vẫn là Châu Phi (Ghana, Ivory Cost, Mozam-

bique...), Châu Á (Philippines, Malaysia, Timor...) 

và các khách hàng truyền thống khác: Sika, Louis, 

Timor, Philipines và một số khách hàng nhỏ lẻ khác.

 » Về quản lý: Tăng cường công tác quản lý từ tổ chức, 

quản trị các hoạt động sản xuất, kinh doanh; quản 

trị tài chính; quản trị các chi phí theo đúng quy định. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm của ban điều hành và 

người lao động. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

xây dựng tính chuyên nghiệp trong nghiệp vụ, sản 

xuất.

 » Thường xuyên áp dụng các tiến bộ khoa học công 

nghệ, đẩy mạnh các chương trình hợp tác với các 

chuyên gia đầu ngành về công nghệ khai thác và sản 

xuất hiệu quả.

 » Phát huy và tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ 

thuật và giải pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí – 

tăng thu nhập cho người lao động

 » Chú trọng giữ vững thị trường hiện có, tập trung 

khai thác lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng 

cao uy tín thương hiệu chất lượng sản phẩm, nhận 

diện cơ hội để phát triển. Tăng cường công tác tiếp 

thị, chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường, củng 

cố và không ngừng phát triển hệ thống kênh phân 

phối và khách hàng trong, ngoài nước, trong đó tập 

trung công tác xuất khẩu và quan hệ thương mại với 

các đối tác nước ngoài. Tập trung phát huy tối đa mọi 

nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại 

lợi nhuận và khẳng định thương hiệu công ty;Chú 

trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực 

thông qua công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên 

môn, kỹ thuật, từng bước hoàn thiện bộ máy công ty 

theo hướng chuyên nghiệp hóa. Chú trọng việc tăng 

trưởng của công ty, nâng cao năng suất lao động và 

hiệu quả hoạt động.

 » Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành công ty triển 

khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá các 

hoạt động từng tháng và quý. Chủ động triển khai các 

giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo 

đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

 » Bên cạnh đó, Công ty tích cực hoàn thiện quy chế bổ 

nhiệm cán bộ quản lý công ty và cán bộ nội bộ.

 » Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành.
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT Thành viên Chức vụ

1 Đoàn Huỳnh Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị

2 Dương Thị Thanh Nguyệt Thành viên Hội đồng quản trị

3 Bạch Ngọc Văn Thành viên Hội đồng quản trị

4 Đỗ  Ngọc Khanh Thành viên Hội đồng quản trị

5 Phan Hùng Minh Thành viên Hội đồng quản trị

Ông:

Chức vụ:

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

ĐOÀN HUỲNH DŨNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

02/01/1963

Đại học Kinh tế ngoại thương

Quá trình hình thành

Tổng số cổ phần nắm giữ

• 09/1985 - 07/2000:

• 08/2000 - 01/2003:

• 02/2003 - 05/2005: 

• 06/2005 - 01/2006:

• 02/2006 - 05/2010: 

• 06/2010 - 11/2013: 

• 12/2013 - 06/2016: 

• 07/2016 đến nay:

Nhân viên phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Xuất nhập khẩu 

Kiên Giang.

Phó quản đốc Nhà máy Chế biến gạo Xuất khẩu 1 A, thuộc Công ty 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Giám đốc Xí nghiệp CBLT XK Tân Hiệp, thuộc Công ty Xuất nhập 

khẩu Kiên Giang.

Giám đốc Xí nghiệp CBLT XK Tân Hiệp, thuộc Công ty TNHH 1 TV 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó Giám đốc Công ty TNHH 1 TV Xuất nhập khẩu Kiên Giang kiêm 

Giám đốc Xí nghiệp CBLT XK Tân Hiệp.

Giám đốc Xí nghiệp CBLT XK Tân Hiệp, thuộc Công ty TNHH 1 TV 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó Giám đốc Công ty TNHH 1 TV Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

• Cá nhân sở hữu:

• Đại diện sở hữu:

10.000 cổ phần, chiếm 0,39% vốn điều lệ

6.357.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ (đại diện cho Tổng 

Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần).

Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị

Bà DƯƠNG THỊ THANH NGUYỆT: Xem lại phần trình bày lý lịch Ban điều hành
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Ông:

Chức vụ:

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

ĐỖ NGỌC KHANH
Thành viên Hội đồng quản trị

06/08/1983

Cử nhân Luật

Quá trình hình thành

Tổng số cổ phần nắm giữ

• 2007 - đến nay:

• 08/2015 – 05/2017:

• 05/2017 - đến nay:

• 09/2018 - đến nay:

• 2015 - đến nay:

• 2015 - đến nay:

• 2015 - đến nay:

• 09/2018 - đến nay:

• 04/2018 - đến nay:

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm 

Giám đốc Ban Pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì màu 

Mỹ Châu.

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá 

Sài Gòn.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Câu lạc bộ Bóng bàn T&T.

Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương thực miền Nam 

– Công ty Cổ phần.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên 

Giang.

• Cá nhân sở hữu:

• Đại diện sở hữu:

0 cổ phần.

6.357.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ (đại diện cho Tổng 

Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần).

Ông:

Chức vụ:

Năm sinh:

PHAN HÙNG MINH
Thành viên Hội đồng quản trị

04/04/1973

Quá trình hình thành

Tổng số cổ phần nắm giữ

• 1989 – đến nay:

• 07/2016 – đến nay: 

Giám đốc Công ty TNHH ĐT SX TM DV Phan Minh.

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

• Cá nhân sở hữu:

• Đại diện sở hữu:

2.543.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ.

0 cổ phần.

Ông:

Chức vụ:

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

BẠCH NGỌC VĂN
Thành viên Hội đồng quản trị

28/10/1975

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quá trình hình thành

Tổng số cổ phần nắm giữ

• 1997 - 1998:

• 1998 - 1999:

• 01/2000 - 03/2000:

• 04/2000 - 05/2000:

• 05/2000 - 04/2002:

• 05/2002 - 05/2004:

• 06/2004 - 12/2005:

• 01/2005 - 12/2007:

• 01/2008 - 06/2010:

• 07/2010 - 03/2011:

• 04/2011 - 02/2016:

• 03/2016 - 06/2016:

• 07/2016 – 10/05/2018:

• 11/05/2018 – 09/2018:

• 09/2018 đến nay:

Thực tập viên xuất nhập khẩu, phòng xuất nhập khẩu Công ty Rau 

quả TP. HCM.

Nhân viên xuất nhập khẩu, phòng nhập khẩu Trung tâmdụng cụ y 

khoa quận 1, TP. HCM.

Nhân viên xuất nhập khẩu Công ty TDS, quận 10, TP. HCM.

Nhân viên Chi nhánh TP.HCM thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Kiên 

Giang.

Nhân viên phòng Kế hoạch kinh doanh – Xuất nhập khẩu, Công ty 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó phòng Kế hoạch kinh doanh – Xuất nhập khẩu, Công ty Xuất 

nhập khẩu Kiên Giang.

Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh - Xuất nhập khẩu, Công ty Xuất 

nhập khẩu Kiên Giang.

Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh - Xuất nhậpkhẩu, Công ty 

TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó giám đốc kiêm trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty TNHH 

MTV xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó giám đốc kiêm trưởng phòng kế hoạch kinh doanh - xuất nhập 

khẩu Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó TGĐ Tổng công ty lương thực Miền Nam, Ủy viên Hội đồng 

Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Ủy viên HĐQT kiêm phó TGĐ Tổng công ty lương thực Miền Nam - 

CTCP, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Kiên Giang.

• Cá nhân sở hữu:

• Đại diện sở hữu:

251.600 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ.

2.543.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ (đại diện cho Tổng 

Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần).
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Trong năm, HĐQT đã đưa ra các nghị quyết:

STT Nghị quyết Ngày Nội dung

1 4B/NQ-XNK-HĐQT 01/04/2020
V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2020.

2 5B/NQ-XNK-HĐQT 15/04/2020
V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Kiên Giang.

3 08/NQ-XNK-HĐQT 01/06/2020
V/v phê duyệt huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2020 của 

Công ty CP XNK Kiên Giang.

4 09/NQ-XNK-HĐQT 01/06/2020
V/v phê duyệt đầu tư máy tách màu, cân đóng gói và thiết bị phụ trợ 

tại xí nghiệp CBLT XK Thạnh Hưng trực thuộc Công ty CP XNK Kiên 

5 11/NQ-XNK-HĐQT 01/06/2020
V/v phê duyệt  hạn mức tín dụng năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - CN Kiên Giang.

6 15/NQ-XNK-HĐQT 01/06/2020
V/v phê duyệt hạn mức tín dụng năm 220 tại Ngaanh hàng TMCP Đầu 

tư và phát triển Việt Nam - CN Phú Quốc.

7 10B/NQ-XNK-HĐQT 26/06/2020
V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020 của Công ty CP XNK Kiên Giang.

8 24/NQ-XNK-HĐQT 07/07/2020
V/v phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020 tại Ngân hàng Hàng Hải 

Việt Nam - CN Hồ Chí Minh.

9 28/NQ-XNK-HĐQT 09/07/2020
V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020.

10 31/NQ-XNK-HĐQT 15/07/2020
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán xét Báo cáo tài chính bán niên năm 

2020 và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

15

16

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị STT Nghị quyết Ngày Nội dung

11 33/NQ-XNK-HĐQT 15/07/2020
V/v phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020 tại Ngân hành TMCP Việt 

Nam - CN Sài Gòn

12 35/NQ-XNK-HĐQT 15/07/2020
V/v phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020 tại Ngân hành TMCP Tiên 

Phong - CN Kiên Giang

13 55/NQ-XNK-HĐQT 14/08/2020

Thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch 

SXKD 2020;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2020;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020;

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi 

nhuận năm 2020;

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch quỹ tiền 

lương, thù lao năm 2020 của Người quản lý công ty;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Việc ủy quyên HĐQT quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

- Danh sách 04 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 gồm:

   + Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;

   + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

   + Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooopers Việt Nam.

14 57/NQ-XNK-HĐQT 21/08/2020
V/v phê duyệt đầu tư máy lau bóng thiết bị phụ trợ và băng tải trên 

không tại Xí nghiệp Sơn Thuận, An Hòa trực thuộc Công ty CP XNK 

15 62/NQ-XNK-HĐQT 14/10/2020 V/v ký hợp đồng cung ứng gạo với Tổng Công ty lương thực Miền Bắc.

16 63/NQ-XNK-HĐQT 14/10/2020
V/v chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính 

năm 2020.

17 79/NQ-XNK-HĐQT 25/12/2020
V/v phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vượng - Kiên Giang.

18 81/NQ-XNK-HĐQT 25/12/2020
V/v phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Đại 

chúng Việt Nam - Cần Thơ.

19 83/NQ-XNK-HĐQT 25/12/2020
V/v phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Phát 

triển TP.Hồ Chí Minh.

STT Thành viên Chức vụ
Số buổi họp 

HĐQT tham dự

Tỷ lệ 

tham dự họp

Lý do không tham gia 

dự họp

1 Đoàn Huỳnh Dũng Chủ tịch HĐQT 10 100%

2 Dương Thị Thanh Nguyệt Thành viên HĐQT 10 100%

3 Bạch Ngọc Văn Thành viên HĐQT 10 100%

4 Đỗ  Ngọc Khanh Thành viên HĐQT 10 100%

5 Phan Hùng Minh Thành viên HĐQT 9 92,3% Bận công việc đột xuất
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BAN KIỂM SOÁT

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ

1 Trần Thị Mai Trinh Trưởng Ban Kiểm soát

2 Nguyễn Thanh Sơn Kiểm soát viên

3 Nguyễn Thị Phượng Kiểm soát viên

Lý lịch các thành viên Ban kiểm soát

Bà:

Chức vụ:

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

TRẦN THỊ MAI TRINH 
Trưởng Ban Kiếm soát.

06/08/1983.

Đại học Kinh tế ngành Tài chính kế toán.

Quá trình hình thành

Tổng số cổ phần nắm giữ

• 1995 - 04/2001:

• 05/2001 - 03/2011:

• 04/2011 - 08/2011:

• 09/2011 - 06/2016:

• 07/2016 - đến nay:

Nhân viên kế toán trạm Sức khỏe tâm thần Kiên Giang

Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Công ty 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh - Xuất nhập khẩu, Công ty TNHH 

MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Trưởng Ban Kiếm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Kiên Giang.

• Cá nhân sở hữu:

• Đại diện sở hữu:

11.500 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ.

0 cổ phần.

Ông:

Chức vụ:

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

NGUYỄN THANH SƠN 
Kiểm soát viên.

15/06/1974.

Đại học Tài chính kế toán.

Quá trình hình thành

Tổng số cổ phần nắm giữ

• 02/1998 - 04/2001:

• 05/2001 - 06/2009:

• 07/2009 - 06/2010:

• 07/2010 - 12/2010:

• 01/2011 - 01/2012:

• 02/2012 - 04/2014:

• 05/2014 – 03/2015:

• 04/2015 – 12/2015:

• 01/2016 – 02/2017:

• 03/2017 – 01/2019:

• 02/2019 – đến nay:

Nhân viên Công ty Cơ khí điện máy Kiên Giang

Nhân viên Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Quyền Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty TNHH MTV 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó phòng Tài chính Kế toán, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 

Kiên Giang

Phó Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Lương thực Xuất khẩu Tân Phú, 

thuộc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Công ty TNHH 

MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Quyền Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty TNHH MTV 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Xuất 

nhập khẩu Kiên Giang.

Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Lương thực Xuất khẩu Sơn Thuận, 

thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh – Xuất nhập khẩu, Công ty CP Xuất 

nhập khẩu Kiên Giang.

• Cá nhân sở hữu:

• Đại diện sở hữu:

51.500 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ.

0 cổ phần
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Lý lịch các thành viên Ban kiểm soát

Bà:

Chức vụ:

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 
Kiếm soát viên.

03/03/1983.

Đại học Tài chính.

Quá trình hình thành

Tổng số cổ phần nắm giữ

• 03/2007 – 06/2008:

• 08/2008 – 08/2009:

• 09/2009 - đến nay:

• 07/2016 - đến nay:

Kế toán tổng hợp, Công ty TNHH Trung tâm Trợ Thính Stella.

Kế toán tổng hợp, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Rạng Đông.

Kế toán trưởng, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại

 Thảo Minh Châu.

Thành viên Ban Kiếm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Kiên Giang.

• Cá nhân sở hữu:

• Đại diện sở hữu:

0 cổ phần.

0 cổ phần.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ
Số buổi họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp

1 Trần Thị Mai Trinh Trưởng Ban Kiểm soát 04 100%

2 Nguyễn Thanh Sơn Kiểm soát viên 04 100%

3 Nguyễn Thị Phượng Kiểm soát viên 04 100%

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

01
ĐHĐCĐ thường niên và các phiên họp của HĐQT có sự tham gia của 

Ban kiểm soát để tham gia ý kiến thảo luận, báo cáo việc kiểm soát 

các hoạt động của Công ty đê đề xuất với HĐQT.

02 Ban kiểm soát đã tiến hành các kiểm tra giám sát định kỳ đối với 

ban điều hành Công ty.

03
Tham gia soát xét báo cáo Công ty kiểm toán độc lập KPMG trong 

việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng/năm theo đúng 

quy định pháp luật.

04 Báo cáo tài chính năm 2020 được lập phù hợp với chuẩn mực kể 

toán hiện hành Được công bố thông tin đúng theo quy định.

05
Ban kiểm soát phối họp chặt chẽ với HĐỌT trong các phiên họp 

HĐQT đều có tham gia ý kiến đóng góp, báo cáo về công tác kiểm 

soát.

06
Giữa HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát luôn có sự phối hợp 

chặt chẽ, các nội dung thảo luận và biểu quyết đều thực hiện công 

khai đúng quy định.
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Đánh giá công tác quản lý của HĐQT

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2020 đều thực hiện đúng với chức năng nhiệm vụ 

quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cụ thể:

 » HĐQT đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các nội 

dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

 » Họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh do-

anh từng tháng, quý và đề ra các giải pháp, phương hướng cho cho quý tiếp theo.

 » Các thành viên HĐQT tuân thủ đầy đủ điều lệ, quy chế quản lý, Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông.

 » Giữa HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt chẽ, các 

nội dung thảo luận và biểu quyết đều thực hiện công khai đúng quy định.

Đánh giá công tác quản lý của HĐQT

 » Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản 

lý, điều hành công ty. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức 

năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông.

 » Ban Tổng Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban hàng tháng, thành 

phần tham dự bao gồm các trưởng, phó bộ phận, nội dung cuộc họp tập trung vào 

báo cáo kết quả thực hiện trong tháng, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó 

khăn cho từng bộ phận, qua đó đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời (nếu có), 

bên cạnh đó đề ra kế hoạch, phương hướng của tháng tiếp theo.

 » Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm 

quyền, luôn đảm bảo quyền lợi của công ty và của cổ đông. Trong năm không có 

bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người có liên quan, Ban kiểm soát cũng chưa 

thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

 » Ban Tổng Giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh 

doanh và đầu tư phát triển đạt kết quả tốt, đảm bảo việc làm, tạo thu nhập ổn định 

cho người lao động.

 » Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng Ban chức năng thực hiện tốt trong việc 

tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tiếp cận hồ sơ, phục vụ công việc kiểm 

tra, giám sát khi Ban kiểm soát yêu cầu.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ 
BAN KIỂM SOÁT

Lương thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

STT Thành viên Lương (hoặc thù lao) Thưởng

I Hội đồng quản trị

1 Đoàn Huỳnh Dũng 406.300.000 36.000.000

2 Dương Thị Thanh Nguyệt 60.000.000

3 Bạch Ngọc Văn 60.000.000 30.000.000

4 Đỗ  Ngọc Khanh 60.000.000

5 Phan Hùng Minh 60.000.000 15.000.000

II Ban kiểm soát

1 Trần Thị Mai Trinh 296.000.000 26.000.000

2 Nguyễn Thanh Sơn 36.000.000

3 Nguyễn Thị Phượng 36.000.000

III Ban điều hành

1 Dương Thị Thanh Nguyệt 405.400.000 36.000.000

2 Phan Minh Trung 296.600.000 26.000.000

3 Trần Thị Điệp 241.700.000

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên doanh nghiệp Giá trị thực hiện hợp đồng 

I Hợp đồng mua gạo

1 Tổng Công ty Lương thực Miền Nam-CTCP (Vinafood2) 11900

2 Công ty Lương thực Long An 11.900

3 Công ty Lương thực Sông Hậu 27.171

4
Chi nhánh Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định - XN CBLT XK Hòa 

Bình
10.950

5 Công ty Cổ phần Xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm 6.680

6 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phan Minh 516.145

II Hợp đồng bán gạo

1 Tổng Công ty Lương thực Miền Nam-CTCP (Vinafood2) 149.738

2 Công ty Lương thực Bạc Liêu 6.113

3 Công ty Lương thực An Giang 2.200

4 Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Chi nhánh Thốt Nốt 11.500

III Hợp đồng mua bao bì

1 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phan Minh 12.2840

Đơn vị tính: Triệu đồng
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